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Ben-Sirá 15, 16-21
Salmo 118 (119)

1Coríntios 2, 6-10
Mateus 5, 17-37

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que 
te ajuda ou 

te prejudica, 
na prática do 
acolhimento?

Ser discípulos, mais do que cumprir 
um conjunto de mandamentos, 
consiste em seguir o caminho da 
vida e do amor. Deus apresenta-o 
como uma escolha. Não se impõe. «Se 
quiseres, guardarás os mandamentos: 
ser-lhes fiel depende da tua 
vontade». Continua a propor esse 
«caminho perfeito» a ser acolhido no 
coração: «Felizes os que observam 
as suas ordens e O procuram de 
todo o coração». Fazer uma boa 
escolha leva-nos longe: conduz 
até à «sabedoria de Deus», agora 
revelada «por meio do Espírito Santo». 
Sabedoria que não se contenta com 
os antigos preceitos. São bons, mas 
aqueles que pretendem entrar no 
reino de dos Céus hão de preferir o 
belo e exigente caminho do amor: 
«Reconcilia-te com o teu adversário».

 
É difícil perdoar, sempre e a todos. 
Em especial, aos que se tornam 
adversários. Aquela pessoa, aquele 
temperamento, aquelas ideias, aquele 
estilo... Amar a humanidade é fácil. 
Amar as pessoas é ótimo. Quando as 
pessoas se tornam aquele homem 
ou mulher... fica muito mais difícil. O 
exercício do perdão tem situações e 
rostos concretos. Dar o primeiro 
passo para a reconciliação não é 
uma humilhação. É uma escolha 
poderosa. É necessária mais força 
para perdoar do que para ofender. 
A reconciliação é um ato sagrado. 
Interrompe as tensões. Não evita a 
pessoa. Nem ignora o sucedido. É 
uma superação. Aqui reside toda a 
diferença. O perdão assume um estilo 
criativo e saudável.

“Reconcilia-te com 
o teu adversário”

Acompanha a série
 ‘A arte de evitar pessoas’ 
em laboratoriodafe.pt

Acolher 
ou evitar
Acolher ou evitar é próprio da 
liberdade humana. Cada um decide o 
caminho a seguir. Para nós, não pode 
ser outro senão o de acolher o projeto 
divino e concretizá-lo no acolhimento 
mútuo. Esta ‘série’ tem-nos mostrado 
o quanto precisamos de deixar 
de ‘evitar pessoas’ para colocar o 
acolhimento no centro da nossa vida 
pessoal e comunitária. Acolher sem 
julgar é amor incondicional.
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BRUFE
18 —  TERÇA, 19H15 - EUCARISTIA
 Carlos Ribeiro Pereira, mc. esposa e filhos
 Joaquim Cunha Rocha, mc. filha
 Ana Cristina Barbosa Silva, mc. pais
 Maria da Conceição Pontes e filho, mc. filhos
 Vitor Manuel Correia Melo e avós, mc. pais

19 —  QUARTA, 21H15 - CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL
 Cripta da Igreja

21 - SEXTA, 19H15 - EUCARISTIA
 Maria Leonor Pereira Costa e marido, mc. filha 
 Maria Amélia Valente Costa e José Maria Lopes Silva, mc. filhas

22 - SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 7.0 Dia Américo Feiteira, mc. irmã Emília Feiteira
 Manuel Gomes Carneiro, mc. cunhada e sobrinhos da Alemanha
 Maria da Graça Araújo Soares, mc. netos
 Balbina Gonçalves da Silva, marido e filho, mc. filhos
 Manuel Ferreira da Cinha, mc. esposa
 Vitor Hugo Moreira da Silva, esposa e filho, mc. familiares
 Silvério Brandão, mc. mãe
 Maria Adelaide Silva Claro e familiares, mc, família
 Luís Simões Ribeiro e família, mc. esposa e filhos
 Felisberto Moreira Maia, mc. esposa
 Daniela Ortiga, mc. pais e irmã
 Olinda Rosa Pereira Costa, mc. marido

23- VII DOMINGO DO TEMPO COMUM, 09H00 
 António Costa S. Lopes, esposa, pais e sogros, mc. filhos
 Isabel Borges Tavares, mc. Benício Cardoso
 Laurentina Pereira Mesquita e família, mc. irmã Céu
 José Mendes da Costa e família, mc. filho Manuel
 Maria Joana Costa, mc. Armando Magalhães
 Mário Furtado Alves e familia, mc. esposa
 Pais, sogros e irmãos de Maria Ortiga
 Luís Costa Santos, pais e familiares, mc. Ma Conceição Ribeiro
 Marido Bernardino, pais, sogros e irmão, mc. Benilde
 João Oliveira Pontes e esposa, mc. filho João e nora

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL: dia 19 de fevereiro, às 
21h15, na cripta da Igreja, realiza-se a segunda reunião 
ordinária do Conselho Pastoral Paroquial do corrente 
ano. Pedimos aos conselheiros que, junto dos membros 
dos vários movimentos e grupos paroquiais, preparem a 
sua participação no CPP.

VIGÍLIA PELA VIDA: dia 19, às 21h, na Basílica dos 
Congregados, Braga. Apelo à participação.

SEMANA T: no dia 21, sexta, na Biblioteca do Centro Social, 
dando continuidade às Conversas com Valores, o Centro 
Social promove um encontro de partilha e reflexão para 
toda a comunidade. Teremos connosco o Sr. Arcebispo, D. 
Jorge Ortiga para nos falar sobre o trabalho em equipa e 
a educação e o Sr Presidente da Câmara, Dr. Paulo Cunha 
para abordar sobre a partilha e a fraternidade. Será um 
bom serão porque a conversa promete. Participem!

HORÁRIO - ALTERAÇÃO: a Eucaristia dominical, no dia 1 de 
março, será às 10h30.

17 A 23 DE FEVEREIRO

SEMANA T - CONVERSA COM VALORES
No dia 21, na Biblioteca do Centro Social, 

promovemos um encontro de partilha e reflexão 
para toda a comunidade. Teremos connosco o 

Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga e o Sr Presidente 
da Câmara, Dr. Paulo Cunha. Participem!

DESTAQUE

CNE - COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS: o agrupamento 
de escuteiros na nossa paróquia pretende preparar 
uma exposição que retrata a existência e vivência 
deste movimento na nossa comunidade, por essa razão  
solicita a colaboração de todos os que fizeram parte do 
agrupamento e possam ter alguns elementos que ajudem 
a contar a história (exemplo fotografias). Agradecem 
que façam chegar esses elementos aos dirigentes do 
agrupamento para que façam parte da exposição.

JANTAR SOLIDÁRIO - CENTRO SOCIAL: A Liga de Amigos 
do Centro Social e Paroquial de São Martinho de Brufe, 
promove no dia 22 de fevereiro (sábado), um JANTAR 
SOLIDÁRIO, com o objetivo de angariar fundos para o 
mesmo. O preço da inscrição é de 25€ (crianças até 12 anos 
- 15€). Faça a sua inscrição nos serviços administrativos 
do Centro Social ou para os seguinte contactos: 252 501 
900 ou 968 790 622.

CONSIGNAÇÃO 0,5‰ DO IRS - CENTRO SOCIAL DE BRUFE: 
para ajudar o Centro Social sem nada perder e sem nada 
gastar, basta preencher, no modelo 3 da sua declaração 
de IRS, no quadro 11 do anexo H, o número de identificação 
fiscal 504 989 553. Passe a palavra e divulgue.

CONFRARIA SANTÍSSIMO SACRAMENTO: a Confraria 
começou a cobrar os anuais em Fevereiro. Ao mesmo 
tempo proceder à actualização dos dados dos irmãos. 
Entretanto, tendo em conta o envelhecimento dos irmãos 
e da não inscrição de novos, nota-se um saldo negativo 
entre os que falecem e desistem e os que entram para a 
Confraria. Por isso, a Confraria interpela os paroquianos ou 
suas famílias a inscreverem-se junto de qualquer membro 
da atual Confraria, ou através do seguinte contacto 934 
596 020 (Carmen Dias), de modo a vir já nos recibos de 
2020. Do número de irmãos depende o futuro da Confraria.
Os irmãos agradecem.

JUNTA DE FREGUESIA: uma vez de 15 em 15 dias (1a e 3a 
sexta feira), pelas 10h da manhã, no edifício da Junta de 
freguesia, estará presente uma equipa de fiscalização da 
autarquia para receber os cidadãos e orientá-los para os 
procedimentos legais que regulam as obras. Tirar dúvidas 
e prestar esclarecimentos sobre se necessita ou não de 
licenciamento. Mais esclarecimentos, podem dirigir-se à 
Junta de freguesia. A próxima visita é sexta-feira, dia 21 de 
fevereiro.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 21, sexta, das 17h30 às 19h.


